
   غریب در این جھان!؟کوبانی، ارادەای 
  

سال دستمال کوچک گرەخوردەای را در تمام شرایط ھمراە خود داشت.  60او از بازماندگان قتل عام درسیم است! 
گرە آن دستمال کوچک گلدار را باز کرد، چند تار مو ھمھ آن  ،سالگی در برابر دوربین سینما 71سرانجام در سن 

نزد خود نگھ دار." و این آغاز  ،میخورد:" مادرم گفت این تار موھارا بھ عنوان شاھد مرگ ماچیزی بود کھ بھ چشم 
  فیلم مستند دردناکی است بنام دختران گمشدە درسیم!

سال پیش، آن زمان کھ اعراب  1400، و ھمھ این داستانھا شد ستان درسیم در شنگال تکرارھفتاد وھفت سال بعد، دا
  : گذاشتند، شروع شدحراج  بھ در بازار مکھ رد رادختران ک ،مسلمان

  
  "ھورمزگان رمان آتران گژان

  زور کار ارب کردند خاپور
  ژن و کینکان بدیل بشینا..."

    
   "معابد تخریب، آتش ھا خاموش 

  اعراب بسی ویرانی برجای نھادند
  )1(... "  زنان و دختران را بھ اسیری بردند

  

ژدیھای بھ ھم پیویستھ تاریخ یک ملت است، در جای جای این سرزمین سرھای بریدە فاجعھ شنگال و کوبانی ادامھ ترا
. قبل از داعش سربازان ترک سرھای بریدە زنان و مردان پیشمرگ را اندن در دستان این و آن دیدە شدەزنان و مردا

  :بازگو کردەاند را اھانی کھ این چنین اعمال خودبھ نمایش گذاشتند و قبل از اعراب، ش
  پیش من آوردند. من بینی، گوش و زبان او را بریدم و چشمھایش را درآوردم. او را بھ  رتیش را کت بستھ وه فره "

او را در اکباتان   چشم خود ببینند. سپس دستور دادم کھ  جنگاوران او را بھ  داشتم تا ھمھ  نگاه  ودر بارگاه  زنجیرکشیده
 کرمانشاە] - [داریوش کتیبھ بیستون  ".اکباتان بر دار کنند  ارانش را در قلعھکنند و تمام طرفد  (ھمدان) بر سر نیزه

 

  :ھردوت مورخ یونانی می نویسد
  آنھا بعداز کشتن "گوماتا" و برادرش، سر ھر دو را از تن جدا کردند و از کاخ بیرون رفتند و با بلند کردن سر بریده"

و گذرھا ھر کجا "مغی"   دنبال آنھا در کوچھ  شوند. مردم بھ  ھمراه آنھا بر روی دست، از مردم خواستند تا با آنھا
جانش افتادند، این کار تا بدانجا پیش رفت، اگر تاریکی شب فرا نمی رسید، مغھا را نابود می کردند.   دیدند، با خنجر بھ

روز   بھ  می گیرند، کھ است و آنھا این روز را جشن  سالگرد این مغ کشی در تقویم پارسھا با خط قرمز مشخص شده
  ". را ندارد  مغ کشان مشھور است. در این روز ھیچ مغی جرئت بیرون آمدن از خانھ

  

آیا داریوش، شاە عباس صفوی، سلطان ھای عثمانی، خلفای بغداد، رضا شاە،آتاترک، محمد رضا شاە، صدام حسین، 
از عمل و اندیشھ  نتیجھای مثبتا بھ اوج رساندند، این مردم رکھ ھمھ و ھمھ خشونت ورزی نسبت بھ  ،روح هللا خمینی
ی برای انگلستان کھ این سرزمین را بھ دلخواە خود تکھ پارە کردند، پاسخ و آیا فرانسھ گرفتند؟خود خشونت ورزی 

، تکرار مکرر اتفاق می افتد یآنچھ در کوبان گرفتند؟ بعداز سپری شدن صد سال در این منطقھسیاست و اعمال خود 
کوبانی، بازتابی از ارادە، اندیشھ و عمل ما شھروندان  سقوط یخ و تکرار مکرر اعمال ما انسانھای این جھان است.تار

  این روستای جھانی است!
  

چرا خشونت ورزی نسبت بھ این مردم مرز نمی شناسد، چرا سرزمینشان تکھ پارە شدە است، چرا ثروت اینکھ 
، چرا بودە استسپاە  آن لشکر واین  محل تاخت و تاز در طول تاریخ رزمینس سرزمینشان بھ تاراج میرود، چرا این

  ھمھ و ھمھ سئواالتی ھستند بدون پاسخ! ؟دزمین روی آرامش بھ خود نمی بیناین مردم و این سر
   

کھ جنین تروریستھای خالفت اسالمی از  بیست کشورامروز سئواالت بی پاسخ دیگری در گسترە جھان مطرح است. 
و نخواھند  کھ چنین و چنان کنند ،دمیدندبھ ھمراە پارلمان ترکیھ در بوق و کرنا  ،رخی از آنھا درآمدە استشکم ب

   تراژدی انسانی در حال وقوع است. لیک گذاشت کوبانی سقوط کند و یک تراژدی انسانی بوقوع بپیوندد،
  

 سالھاست بخشی از افریقا و خاورمیانھ را در آنچھ این روزھا در سوریھ و عراق اتفاق می افتد، ادامھ روندی است کھ
نبودەایم، روند رویدادھا تشدید خشونت و  در این منطقھ ما شاھد صلح و ثباتچھل سال اخیر  درخود فرو بردە است. 

ایران کھ ناگزیر  ،سرآغاز بحران عمیق تری است ،ردستان بھ درون این بحرانثباتی ھرچھ بیشتر است. کشاندن ک بی
. جھان ما کھ خود را در جمع کشورھای سازمان ملل بھ نمایش می گذارد، توان در بر خواھد گرفترا ھم و ترکیھ 

   .و تامین صلح را از دست دادە است صلح اندیشی
تسلط دارند، فرجی برای صلح و عدم  ،کلوبھای نھان و آشکار کھ بر سرمایھ و  و اھرمھای کنترل این جھان

مگر اینکھ باشندگان این کرە خاکی نیروی اندیشھ و عمل خود را در جھت  ،ھند گذاشتباقی نخوا ،بکارگیری خشونت



ما شاھد ادامھ سقوط  ،اگر این شھر سقوط کند  . کوبانی آزمونی است جھانی.بکار بگیرند ،صلح و احقاق حقوق انسانھا
شود، ناپایدار خواھد بود، مگر  دیدە می خواھیم بود، آرامشی کھ این روزھا در برخی از کشورھا یدر گسترە فراختر

   اینکھ ارادەای جھانی با ارادە مدافعان کوبانی گرە بخورد.
  2014ژوئیھ سال  9بنام "بھریوان" رو بھ مردم این جھان از طریق دوربین تلوزیون در یکی از دختران شھر کوبانی 

باشد، اما آنانکھ  ھا اردوغان و اعشرد را در ھم بشکند." شاید این ھدف دد ارادە ک" داعش می خواھچنین گفت:
 آن .را ھدف قرار دادەاند امروز خاورمیانھ و بخشی از آفریقا را در جنگی نافرجام فرو بردەاند، شکستن ارادە انسان

  آیا این ارادە ھنوز وجود دارد؟  ، شاھد تظاھر آن بودیم.نگھای دیگرعلیھ جنگ ویتنام و جارادەای کھ زمانی 
  

  ابراھیم فرشی
  ٢٠١٤ھم اکتبر ن
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